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BRM.0012.3.5.2015.KJ  

 

 

Protokół Nr 5/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta  

 

 

Data posiedzenia: 21.05.2015 r.  

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315.  

Godzina rozpoczęcia posiedzenia: 13:00 

Godzina zakończenia posiedzenia: 14:30 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER  

 

 

Protokolantka: Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 10 ogółem).  

 

Radni nieobecni: 

 

1. Borys PRONOBIS 

2. Małgorzata SMOLEŃ 

 

 

Zaproszeni goście: 

  

1. Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA 

2. Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ 

3. Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA 

4. Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA 

5. Inspektor w Wydziale Budynków I Dróg Pani Bożena GRYCNER 

6. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK 

 

Ponadto w posiedzeniu uczestniczył: 

 

1. Pan Grzegorz ŻĄDŁO – dziennikarz TVS  

 

 

Porządek posiedzenia Komisji Budżetu Miasta 

 

 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

2. Opiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku budżetowego 2014. 
  

3. Informacja z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2015 roku.  
 

4. Opiniowanie projektów uchwał. 
 

4.1. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian budżetu miasta 

Katowice na 2015 rok. 
 

4.2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035. 
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4.3. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu 5 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom 

wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie.  
 

4.4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie  wyrażenia zgody na 

umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 

Mieszkaniowej w Katowicach od Pani IR, Pana MR oraz Pani MR z tytułu korzystania z 

uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. 

Modelarskiej. 
 

5. Korespondencja. 
 

5.1. Odpowiedź na wnioski Komisji w zakresie kosztów utrzymania wolnych lokali 

stanowiących własność miasta Katowice oraz zintensyfikowania działań umożliwiających 

wyjście miasta ze współwłasności nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych.  
 

6. Wolne wnioski. 

 

__________________________________________________________________________  

 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER po powitaniu zgromadzonych na posiedzeniu 

gości oraz radnych przedstawił zebranym porządek obrad. 

 

Komisja bez uwag przyjęła porządek posiedzenia. 

 

 

Ad. 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 

Projekt protokołu Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 23.04.2015 r. był dostępny 

do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie internetowej www.katowice.eu, Rada Miasta 

Katowice w zakładce Komisja Budżetu Miasta. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER wobec braku uwag i zgłoszeń ze strony 

Państwa radnych poddał projekt protokołu Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 

23.04.2015 r. pod głosowanie.  

 

Protokół Nr 4/15 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta w dniu 23.04.2015 r. został przyjęty 

jednogłośnie – 5 głosów „za”. 

 

 

Ad. 2. Opiniowanie informacji o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku budżetowego 

2014. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji o stanie mienia komunalnego dotyczącej roku budżetowego 2014. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 

informacja opracowana została na podstawie danych uzyskanych od jednostek organizacyjnych 

Miasta i spółek prawa handlowego, w których Miasto posiada udziały bądź akcje w oparciu 

o przygotowywane bilanse zamknięcia 2014 roku przez ww. jednostki i składane do Wydziału 

Budżetu Miasta. Pani Naczelnik podkreśliła, że wartość księgowa mienia komunalnego wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2014r. wyniosła 5 498 304 852,61 zł. Pani Naczelnik przestawiał jak wygląda 

struktura majątku komunalnego w układzie podmiotowym. Według stanu na dzień 31.12.2014r. 

miasto Katowice posiada prawo własności gruntu o łącznej powierzchni 3 393,23 ha i wartości 

http://www.katowice.eu/
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księgowej 450 906 423,56 zł, w tym na terenie miasta Katowice o łącznej powierzchni 3 382,59 ha 

(co stanowi 20,54% powierzchni miasta wynoszącej ogółem 16 468 ha) oraz prawo użytkowania 

wieczystego gruntu o łącznej powierzchni 93,31 ha i wartości księgowej 68 594 692,46 zł.  

 

Radny Michał LUTY zapytał ile miasto Katowice posiada mieszkań komunalnych.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg Pani Dorota WAWIERNIA wyjaśniła, że 

takich lokali komunalnych jest około 15 700 bez zarządu tymczasowego. Ten zasób się 

systematycznie pomniejsza poprzez sprzedaż lokali. 

 

Radny Michał LUTY stwierdził, że w mieście buduje się wiele nowych mieszkań, zatem ten stary 

zasób sprzed 1939 roku jest coraz mniejszy. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił uwagę, że w wykazie jednostek 

organizacyjnych miasta znajduje się program integracji społecznej i zawodowej osób 

niepełnosprawnych „Teraz My” na ul. Kotlarza jak również „Postaw na siebie” na ul. Krakowskiej. 

Pan Przewodniczący poprosił o wyjaśnienie kwestii przypisania do wykazu jednostek 

organizacyjnych programów.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 

taki wykaz został przesłany przez MOPS wskazujący jednostki terenowe. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zapytał, dlaczego miasto nie przejmie całości 

udziałów w TBS Sp. z o.o.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że wiele razy podejmowane 

były próby by wykupić od Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej te udziały. Niemniej jednak 

warunki, które stawia Spółdzielnia są nie do zaakceptowania. Zatem KSM poprzez swoje udziały 

ma zagwarantowany 1 głos w Radzie Nadzorczej Spółki TBS. Zdaniem Pani Skarbnik KSM czyni 

sobie to za honor, że jest udziałowcem spółki komunalnej. 

  

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER odnosząc się do kwestii nabycie prawa 

własności gruntów poprosił o uszczegółowienie kwestii kupna terenów komunikacyjnych 

(drogowych) o pow. 0,20 ha, w tym poza granicą Miasta 0,0075 ha jak również kwestii nabycie 

prawa użytkowania wieczystego gruntu o pow. 2,40 ha w tym poza granicą Miasta 0,36 ha.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 

nieruchomości nabywane poza granicami miasta są to nieruchomości nabywane w ramach zadania 

inwestycyjnego pod układy drogowe które są na granicy miasta. Jest też jedna nieruchomość, która 

została przekazana na rzecz harcerstwa w Łodygowicach. Pani Naczelnik dodała, że miasto 

otrzymuje również w postępowaniach spadkowych nieruchomości, które często znajdują się poza 

granicami miasta. Nieruchomości te staramy się jak najszybciej zbywać w drodze przetargu. Te 

które są nabyte przez Wydział Inwestycji pod układy komunikacyjne pozostaną naszą własnością. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER poprosił o wyjaśnienie kwestii przekształcenie 

prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności 17,38 ha. Pan Przewodniczący poprosił 

o przedstawienie polityki Prezydenta Miasta w tym zakresie czy preferowana jest sprzedaż czy też 

użytkowanie wieczyste. Pan Przewodniczący porosił o wyjaśnienie jak to się ma do obiektów na 

starym Giszowcu.   

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 

w kwestii starego Giszowca nie została jeszcze podjęta decyzja czy to będzie prawo własności czy 
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użytkowania wieczystego. Te nieruchomości, które z prawa użytkowania wieczystego przeszły na 

własność są to przekształcenia, które są ustawowe, zatem głównie na rzecz osób fizycznych. Pani 

Naczelnik dodała, że do niedawna również przedsiębiorstwa mogły się przekształcać, obecnie nie 

ma takiej możliwości prawnej. Pani Naczelnik podkreśliła, że nie może być dwóch różnych form 

własności na jednej nieruchomości.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA dodała w uzupełnieniu, że zmiana 

użytkowania wieczystego na własność nie do końca z punktu widzenia budżetu jest opłacalne, 

ponieważ miasto traci znaczne środki z tytułu użytkowania wieczystego. Podejmując, zatem taką 

decyzje zawsze należy mieć na względzie ubytek dochodów w budżecie.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że nic zatem nie stoi na 

przeszkodzie by oferować dwa rodzaje prawa własności użytkowanie wieczyste lub prawo 

własności do wyboru najemcom. Użytkowanie wieczyste jest dla miasta korzystne a dla 

wykupujących również, ponieważ za stosunkowo małe pieniądze mogą nieruchomość nabyć.  

 

Radny Michał LUTY poprosił o wyjaśnienie jak wygląda różnica w opłatach za użytkowanie 

wieczyste oraz za własność.   

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 

jest to różnica do wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę, zatem tą różnicę musi podmiot dopłacić. 

Z chwilą przekształcenia nie ma opłat z tytułu użytkowania wieczystego.  

 

Radny Michał LUTY stwierdził, że jeśli miasto zbywałoby domki w starym Giszowcu to, co jest 

dla miasta korzystniejsze użytkowanie wieczyste czy sprzedaż z gruntem. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że jeżeli jest użytkowanie 

wieczyste to miasto ma zapewnione stałe wpływy z tytułu użytkowania wieczystego oraz podatek 

od nieruchomości. Jeżeli nieruchomość zostanie sprzedana staje się własnością konkretnej osoby. 

Wówczas do miasta wpływa już tylko podatek od nieruchomości. Wpływ z tytułu zamiany 

użytkowania wieczystego we własność to jest rząd wielkości 10-20%.  

      

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan 

Jerzy FORAJTER poddał przyjęcie Informacji Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia 

komunalnego dotyczącą roku budżetowego 2014 pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z Informacją Prezydenta Miasta Katowice o stanie 

mienia komunalnego dotyczącą roku budżetowego 2014, jednogłośnie - 8 głosów „za” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotową informację. 

 

 

Ad. 3. Informacja z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2015 roku.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

informacji z wykonania budżetu miasta Katowice za I kwartał 2015 roku. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA szczegółowo omówiła zakres wykonania 

budżetu miasta Katowice uwzględniając wykonanie dochodów bieżących w I kwartale 2015 r. 

w wysokości 432.768.478 zł, co stanowi 30,1% planu wynoszącego 1.437.057.885 zł 

z nadwyżką do wskaźnika upływu czasu w wysokości 73.504.007 zł oraz majątkowych 

wykonanych w analogicznym okresie w wysokości 5.869.208 zł, co stanowi 3,6% planu 

wynoszącego 162.570.124 zł z niedoborem do wskaźnika upływu czasu w wysokości 34.773.323 
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zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody bieżące o 12.766.843 zł wyższe 

w porównaniu z wykonaniem za I kwartał 2014 r. natomiast dochody majątkowe o 34.125.623 zł 

wyższe niż w analogicznym okresie 2014 roku. Następnie Pani Skarbnik omówiła wykonanie 

wydatków bieżących, które w I kwartale 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości 327.045.872 zł 

co stanowi 23,7% planu wynoszącego 1.381.596.208 zł i jest wyższe o 8.880.516 zł tj. 2,8% 

w porównaniu do wykonania w I kwartale 2014 r. oraz wydatków majątkowych, które to zostały 

wykonane w wysokości 35.628.881 zł co stanowi 8,3% planu wynoszącego 426.982.427 zł. Pani 

Skarbnik szczególną uwagę zwróciła na kształtowanie się nadwyżki operacyjnej w omawianym 

okresie sprawozdawczym. W planie na 1 stycznia 2015 roku założono osiągnięcie nadwyżki 

operacyjnej na poziomie 56.208.569 zł. W wyniku zmian budżetu wprowadzonych w I kwartale 

2015 roku, polegających na zwiększeniu planu dochodów bieżących o 0,03% (tj. o kwotę 0,4 mln 

zł), przy równoczesnym zwiększeniu planu wydatków bieżących o 0,1% (tj. o 1,1 mln zł) kwota 

planowanej nadwyżki operacyjnej uległa zmniejszeniu o 746.892 zł. Nadwyżka operacyjna na dzień 

31 marca 2015 r. została osiągnięta w wysokości 105.722.606 zł co stanowi 190,6% planu 

wynoszącego 55.461.677 zł. Udział nadwyżki operacyjnej w dochodach bieżących stanowi 24,4% 

i poziom ten był wyższy o 0,2 punktu procentowego od wskaźnika osiągniętego w I kwartale 2014 

r. porównywalny ze wskaźnikiem w roku 2011 (23,9%) i znacząco niższy od odnotowanego w 2008 

roku (31,8%).   

 

Radna Krystyna SIEJNA zwróciła się z prośbą o uszczegółowienie kwestii zaangażowania 

środków przedstawionych w zestawieniach zbiorczych.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że w finansach publicznych 

wydatków nie można zaangażować więcej niż jest w określonym planie. To zaangażowanie 

związane jest z faktem podpisania umowy na realizację danego zadania. Jeżeli jest podpisana 

umowa to jest już zaangażowanie. Wykonanie może wynosić „zero”. Zatem wszystkie umowy, 

które są podjęciem zobowiązań finansowych stanowią zaangażowanie. Przekroczenie 

zaangażowania w stosunku do planu wiąże się z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.      

 

Radny Witold WITKOWICZ poprosił o wyjaśnienie skąd przy zwiększeniu dochodów kwota 

3.713.116 zł, której to nieruchomości dotyczy.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że jest to odszkodowanie wraz 

z odsetkami za poniesione przez Miasto koszty utrzymania nieruchomości Skarbu Państwa w latach 

2003-2007 zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego. Wojewoda nie przekazywał miastu 

dostatecznych kwot dotacji na gospodarowanie zasobem Skarbu Państwa. Zgodnie z przepisami 

dochody, które gromadziliśmy na mieniu Skarbu Państwa musieliśmy odprowadzać (po potrąceniu 

25%). Sprawa w sądzie toczyła się dosyć długo, ale wyrok jest dla miasta satysfakcjonujący.    

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ dodała w uzupełnieniu, że to 

odszkodowanie, które wpłynęło to jest już drugie odszkodowanie. Pierwsze wpłynęło w ubiegłym 

roku na kwotę 5.300.000 zł.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że te wskaźniki ogólne są bardzo 

dobre tak jak i nadwyżka operacyjna. Pani Skarbnik zwykle podkreśla zagrożenia, które 

niewątpliwie istnieją, ale na chwilę obecną te wskaźniki napawają optymizmem.  

 

Radny Michał LUTY poprosił o przybliżenie ile szacunkowo wpływa do miasta środków z tytułu 

podatku od nieruchomości w przypadku biurowców.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła na przykładzie budynku 

ALTUS gdzie ściągalność podatku od nieruchomości oscyluje w granicach 1,2 mln zł. Tam gdzie 
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prowadzona jest działalność gospodarcza stawka podatku wynosi 18 zł za 1m
2
 powierzchni 

biurowej. Pani Skarbnik zwróciła uwagę ze podatek od gruntu jest bardzo niski i nie przekłada się 

on w żaden sposób na wartość tego gruntu. Pani Skarbik dodała, że dyskutowana jest kwestia 

uzależnienia podatku od gruntu podatkiem od lokalizacji. Odnosząc się do wypowiedzi Pana 

Przewodniczącego Pani Skarbnik stwierdziła, że faktycznie trendy są pozytywne, ale zawsze 

chcemy by było lepiej. 

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z Informacją z wykonania budżetu miasta Katowice 

za I kwartał 2015 roku oraz po wysłuchaniu wyjaśnień w przedmiotowej sprawie 

przedstawionych przez Skarbnika Miasta Katowice Panią Danutę KAMIŃSKĄ przyjęła 

przedmiotową informację.  

 

 

Ad. 4. Opiniowanie projektów uchwał. 

 

Ad. 4.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że zmian budżetu miasta 

Katowice na 2015 rok dokonuje się poprzez: 

 zwiększenie dochodów o kwotę 7.947.671 zł z tytułu: 

 dochodów uzyskiwanych przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – 1.000.000 

zł, 

 odszkodowania wraz z odsetkami za poniesione przez Miasto koszty utrzymania 

nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2003-2007 zgodnie z wyrokiem Sądu 

Najwyższego – 3.713.116 zł, 

 zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości będących w zasobie Skarbu Państwa za lata 

2013-2014 – 7.380 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1.586.100 zł 

 na realizację projektów: 

 „Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice 

w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk 

żywiołowych” – 1.530.000 zł, 

 „Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach – 

Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz 

z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice” – 56.100 zł, 

 dochodów uzyskiwanych przez Szkołę Podstawową Nr 9 (1.288 zł), Miejskie Przedszkole 

Nr 91 (15.694 zł) oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (1.741 zł) w związku 

z odszkodowaniami za zniszczone mienie – 18.723 zł, 

 środków z budżetu Unii Europejskiej (Erasmus+) na realizację projektu „Nauczyciel XXI 

wieku” – 177.313 zł, 

 środków z Europejskiego Funduszu Społecznego (1.203.283 zł) i budżetu państwa (212.344 

zł) na realizację projektu „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej 

w Katowicach” – 1.415.627 zł, 

 stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 29.412 zł. 

 zwiększenie wydatków o kwotę 9.222.673 zł przeznaczonych na: 

 wymianę barier energochłonnych zniszczonych w wyniku wypadków drogowych – 200.000 

zł, 

 zapewnienie całodobowej ochrony dworca autobusowego – 100.000 zł, 
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 zakup gąsiennicowej rozkładarki mas bitumicznych na potrzeby Miejskiego Zarządu Ulic 

i Mostów – 1.200.000 zł, 

 zwiększenie wysokości zaliczek na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, 

w których Miasto jest właścicielem lokali niewyodrębnionych – 1.600.000 zł, 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć współfinansowanych z funduszy strukturalnych, 

budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu Miasta – 3.745.945 zł: 

 „Wyposażenie dwóch jednostek ochotniczych straży pożarnych Miasta Katowice 

w ciężkie samochody pożarnicze w celu przeciwdziałania i usuwania klęsk 

żywiołowych” (EFRR: 1.530.000 zł, wkład własny: 270.000 zł) – 1.800.000 zł, 

 „Nauczyciel XXI wieku” (Erasmus+) – 35.318 zł, 

 „Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum Nr 13 w Katowicach – 

Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach wraz 

z rewitalizacją Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice” (EFRR: 56.100 zł, 

wkład własny: 9.900 zł) – 66.000 zł, 

 „Włącz się! Program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach” (EFS: 

1.203.283 zł, budżet państwa: 212.344 zł, wkład własny: 429.000 zł) – 1.844.627 zł, 

 zakup pomocy dydaktycznych i naprawy zniszczonego mienia w placówkach oświatowych 

(16.982 zł) i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (1.741 zł) ze środków otrzymanych 

odszkodowań – 18.723 zł, 

 uzupełnienie środków na zakup energii w Zespole Szkół Specjalnych Nr 8 – 25.000 zł, 

 realizację nowych zadań remontowych w przedszkolach – 90.000 zł, 

 zakup odzieży, wyposażenia oraz usług na rzecz wychowanek Domu Dziecka „Zakątek” (ze 

środków darowizn otrzymanych w 2014 roku) – 55.898 zł, 

 dotację dla Akademii Wychowania Fizycznego na realizację zadania inwestycyjnego 

„Rozbudowa, modernizacja oraz termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej 

AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach” – 1.500.000 zł, 

 wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 

29.412 zł. 

 realizację Wieloletniego Przedsięwzięcia Inwestycyjnego „Termoizolacja, odwodnienie, 

dostosowanie do wymogów bhp i p.poż., adaptacja strychu siedziby ZZM przy ul. 

Kościuszki 138” ze środków niewykorzystanych w 2014 roku – 68.645 zł, 

 dofinansowanie remontów oświetlenia ulicznego – 450.000 zł, 

 udzielenie dotacji celowej (97.050 zł), dotacji podmiotowej (8.000 zł) oraz dotacji 

majątkowej (34.000 zł), w tym dla miejskich domów kultury (99.050 zł) oraz Miejskiej 

Biblioteki Publicznej (40.000 zł) celem realizacji zadań wskazanych przez Rady Jednostek 

Pomocniczych – 139.050 zł: 

 RJP nr 8 Osiedle Witosa: zakup nowości wydawniczych (3.000 zł) oraz zakup sprzętu 

audiowizualnego (9.000 zł) – 12.000 zł, 

 RJP nr 12 Koszutka: festyn dzielnicowy „Dni Koszutki” – 10.000 zł, 

 RJP nr 13 Bogucice: impreza środowiskowa „Dni Sąsiada” (5.000 zł), „Wieczory przy 

świecach” i cykl spotkań z autorami książek dla dzieci (4.000 zł), impreza 

środowiskowa „Osiedlowy Dzień Kukuczki” (2.000 zł), impreza środowiskowa Festyn 

Rodzinny (2.000 zł), zawody rekreacyjno sportowe w ramach Dni Bogucic (2.000 zł) 

impreza środowiskowa Festyn Bogucicki (15.000 zł), warsztaty hip-hopu (5.000 zł), 

zakup elementów stroju śląskiego (2.000 zł), zakup instrumentu muzycznego (2.000 zł) 

– 39.000 zł, 

 RJP nr 15 Szopienice-Burowiec: koncert hip-hopu (6.050 zł) oraz koncert operowy 

(4.000 zł) w ramach Dni Szopienic – 10.050 zł, 

 RJP nr 16 Janów-Nikiszowiec: zakup projektora, ekranu i laptopa na potrzeby MBP 

Filia Nr 21 – 5.000 zł, 
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 RJP nr 18 Murcki: piknik rodzinny „Cała Polska czyta dzieciom – Murcki też” (500 

zł), organizacja lata w mieście (1.500 zł), V Festiwal Muzyczny Muszlownik (14.000 

zł), organizacja spotkania z okazji 25-lecia Związku Górnośląskiego Koło w Murckach 

(4.000 zł), kiermasz bożonarodzeniowy w Murckach (1.000 zł) – 21.000 zł, 

 RJP nr 20 Zarzecze: zakup mebli dla dzieci (2.000 zł), zakup sprzętu audiowizualnego 

do sali przy ul. Stellera 4 (25.000 zł) – 27.000 zł, 

 RJP nr 22 Podlesie: dofinansowanie działalności MBP Filia Nr 28 (10.000 zł), 

dofinansowanie działalności zespołu regionalnego „Podlesianki” (5.000 zł) – 15.000 zł. 

 zmniejszenie wydatków o kwotę 3.429.000 zł przeznaczonych na: 

 realizację Wieloletnich Przedsięwzięć Inwestycyjnych – 3.000.000 zł: 

 „Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice” 

w związku z przesunięciem środków na 2019 rok – 1.000.000 zł, 

 „Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej – 

osiedle Franciszkańskie” w związku z przesunięciem środków na 2016 rok – 1.500.000 

zł, 

 „Przebudowa Centrum Kultury Katowice im.K.Bochenek” w związku z brakiem 

wytycznych do projektowania – 500.000 zł, 

 dodatki mieszkaniowe w związku z oszczędnościami w I kwartale br. – 429.000 zł. 

 zmniejszenie przychodów o kwotę 2.153.998 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki 

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń 

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 

 Dokonuje się zmiany planu dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym 

 rachunku i wydatków nimi finansowanych na 2015 rok: 

 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 o kwotę 1.000 zł poprzez zwiększenie dochodów 

z tytułu darowizny z przeznaczeniem na malowanie korytarza szkolnego, 

 Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 o kwotę 498 zł poprzez zwiększenie dochodów 

z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie z przeznaczeniem na naprawę szkód. 

 

Radny Witold WITKOWICZ poprosił o uszczegółowienie kwestii dodatków mieszkaniowych 

w związku z oszczędnościami w I kwartale br. na kwotę 429.000 zł. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzat KWAPISZ wyjaśniła, że MOPS 

wprowadza nowy program unijny, zabezpiecza do tego projektu środki własne w związku 

z powyższym przeanalizował swój budżet. Obserwowana jest tendencja, że świadczenia w stosunku 

do roku, 2013 w którym to ich było najwięcej spadają. Presja osób oczekujących pomocy nieco się 

zmniejszyła. Dodatki mieszkaniowe mają też tą tendencję, że one nie dotyczą ludzi, którzy stale 

pozostają w grupie osób potrzebujących. MOPS po przeanalizowaniu wyników za poprzedni rok 

i za I kwartał mógł przesunąć te środki na zabezpieczenie wkładu własnego do projektu unijnego.     

 

Radny Maciej BISKUPSKI podziękował za zwiększenie wysokości zaliczek w kwocie 1.600.000 

zł na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, w których Miasto jest właścicielem 

lokali niewyodrębnionych. Pan radny poprosił o uszczegółowienie kwestii dotacji dla Akademii 

Wychowania Fizycznego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa, modernizacja oraz 

termomodernizacja bazy dydaktyczno-administracyjnej AWF im. Jerzego Kukuczki w Katowicach” 

na kwotę 1.500.000 zł, 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że Akademii 

Wychowania Fizycznego miasto przekazywało środki już w latach ubiegłych. Jest to zadanie, które 

jest kontynuowane. W WPF można zobaczyć, że to zadanie już ma wprowadzone środki z lat 

poprzednich tak by określić całą wartość tego zadania. W WPF wprowadzamy łącznie środki 

w wysokości 2,5 mln zł, czyli 1,5 mln zł w roku 2015 i 1 mln zł w roku 2016. Do roku 2013 tych 
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środków zostało przekazanych 7,2 mln zł, w 2014 1,5 mln zł. Zadanie było przez miasto 

dofinansowywane od 2011 roku.  

 

Radny Maciej BISKUPSKI zapytał, na jaki konkretnie budynek przeznaczone zostały te środki. 

W poniedziałek odbyło się bowiem posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Sportu w siedzibie 

AWF Katowice. Na pytania dotyczące wsparcia finansowego padały wymijające odpowiedzi. 

Komisja nie miała informacji, że AWF o coś wnioskuje.     

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER odnosząc się do kwestii zwiększenie wysokości 

zaliczek na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, w których Miasto jest 

właścicielem lokali niewyodrębnionych w kwocie 1.600.000 zł, stwierdził, że te środki zostaną 

przekazane do wspólnot mieszkaniowych. Miasto zabiera KZGM dodatkowy dochód w wysokości 

1 mln zł i przekazuje AWF, mając świadomość, że kilkaset mieszkań stoi pustych, 

nieremontowanych, co wynika z pisma znajdującego się w punkcie „Korespondencja”.  Zdaniem 

Pana Przewodniczącego ponadplanowe dochody KZGM powinny wrócić do Zakładu, ale na 

remonty mieszkań komunalnych. Pan Przewodniczący zapytał, co Rada może zrobić z tym 

projektem, co może w nim zmienić?   

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że inicjatorem tego projektu 

jest Prezydent Miasta ponieważ to on odpowiada za finanse miasta. Rada może wskazać jakieś 

zadanie do realizacji pod warunkiem wskazania realnego źródła dochodu, które mogłoby być 

sfinansowane względnie wskazać zadanie, którego nie należałoby realizować by budżet był 

zbilansowany. Nie można wskazywać czegoś, co by zwiększyło deficyt.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że jest to zasada, która obowiązuje 

przy dyskusji budżetowej natomiast przy zmianach Rada może zmienić zadania jedynie w ramach 

danego paragrafu czy też działu. Pan Przewodniczący zapytał czy Rada może zmienić 

przeznaczenie środków Rad Jednostek Pomocniczych na określone działania.  

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że rezerwa, która jest 

utworzona dla RJP jest w gestii Prezydenta Miasta. Z uwagi na to, że RJP wskazuje na zadanie 

możliwe do realizacji przez instytucje kultury, to dla bezpieczeństwa przekazywane jest Radzie 

Miasta do uchwalenia w ramach zwiększenia dotacji. pani Skarbnik podkreśliła, że rezerwa celowa 

nie będzie rozdysponowana do końca o tą kwotę, o którą zwiększamy dotację. Odnosząc się do 

wypowiedzi Pana Przewodniczącego Pani Skarbnik stwierdziła, że to Rada może przenosić środki 

między działami, a nie tylko w ramach działów. Zmiana środków między działami jest wyłączną 

kompetencją Rady. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że Rada może zatem tego 

dokumentu nie uchwalić, to jest skrajna opcja. Może go uchwalić w takim kształcie, jaki został 

zaproponowany. Nadal nie jest jednak jasne, co można w tym dokumencie zmienić.            

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że zgodnie z przepisami Rada 

ma taka możliwość, aby zakwestionować realizację konkretnego zadania tym samym zmniejsza się 

deficyt. Ale w zakresie zwiększenia deficytu takiej możliwości Rada nie ma.    

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w świetle powyższego Rada 

może wykreślić pewne wydatki nie wskazując ich wykorzystania w inny sposób, natomiast nie 

może zwiększyć wydatków bez wskazania źródła pokrycia. 

 

Radny Michał LUTY stwierdził, że Komisja mogłaby skierować wniosek do Prezydenta Miasta by 

jeśli KZGM zbierze więcej środków niż zakładał plan mógł tą nadwyżkę, którą pozyska w stosunku 
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do planu, w przyszłym roku w budżecie przeznaczyć na remonty mieszkań. Zdaniem Pana radnego, 

jeśli jakiś podmiot zbierze więcej środków to powinien mieć motywację, że te środki będzie mógł 

wykorzystać na swoje potrzeby. Obecnie jest tak, że jeżeli jakiś zakład wypracują większe wpływy 

niż były planowane to i tak nie ma znaczenia, bo środki są kierowane do wspólnej puli. Według 

Pana radnego, jeśli wypracują większe środki to powinni większe środki otrzymać.        

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA wyjaśniła, że KZGM kiedyś był zakładem 

budżetowym i jako zakład budżetowy otrzymywał tylko i wyłącznie dotację przedmiotową. 

Przychody, które gromadził zagospodarowywał. W przypadku jednostki budżetowej nie ma 

funduszowania w budżecie. Tutaj mamy do czynienia z zaniżeniem strony dochodowej w planie 

KZGM. Dochody zmalały ze 114 w planie na 104 a wydatki wzrosły. Zatem kwestia przeznaczenia 

środków dla KZGM i ustalania na etapie planu jest zupełnie innym zagadnieniem od tego, że środki 

na remont pustostanów powinny być. Nie ma jednak czegoś takiego jak budżetowanie. Bo budżet 

jest jednorodny.      

  

Radna Krystyna SIEJNA stwierdziła, że jeżeli KZGM ma około 1000 pustych lokali to z tych 

lokali nie ma dochodu. Jak może KZGM planować dochody na ilości posiadanych lokali jak z tego 

ma prawie 1000 niezasiedlonych. I na tych lokalach ma tylko koszty. Jak zatem można z ilości 

posiadanych lokali komunalnych zawyżać sobie przychody jak nie ma żadnej gwarancji, że te 

lokale zostaną zasiedlone. Na zaliczki na fundusze remontowe we wspólnotach mieszkaniowych, 

w których Miasto jest właścicielem lokali niewyodrębnionych została przeznaczona kwota 

w wysokości 1.600.000 zł, bo to są zobowiązania, jakie podejmuje KZGM w stosunku do wspólnot. 

Natomiast nie robimy nic przyczyniając się tym samym do sytuacji, w której ilość wolnych 

mieszkań, które zamiast dochodów generują koszty doprowadzamy na coraz wyższy poziom. 

Zdaniem Pani radnej Komisja powinna, zatem przegłosować wniosek, aby na następny miesiąc 

zapewnić środki na remonty tych 1000 pustostanów. Ludzie czekają bowiem w kolejce na 

mieszkania.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zaproponował by Komisja wystąpiła do Pana 

Prezydenta o rozważenie możliwości zwiększenia środków dla KZGM na remonty mieszkań – 

pustostanów.            

 

Radni, jednogłośnie 7 głosów „za” przychylili się do propozycji Pana Przewodniczącego kierując 

do Prezydenta Miasta wniosek o następującej treści:   

 

Komisja Budżetu Miasta zwraca się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Katowice 

o rozważenie możliwości zwiększenia środków dla KZGM w Katowicach na remonty wolnych 

lokali mieszalnych (pustostanów).   

 

Radny Bartosz WYDRA stwierdził, że na jednej z ostatnich Komisji Infrastruktury i Środowiska 

padło pytanie ile mamy wolnych mieszkań w Katowicach. Wówczas w odpowiedzi usłyszeliśmy, że 

nie mamy takich, bo wszystkie idą na sprzedaż. Pan radny zapytał jak wygląda kwestia lokali 

użytkowych.   

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg Pan Roman BUŁA stwierdził, że należy tu doprecyzować 

czy mówimy o wolnych lokalach w ogóle, czy też o wolnych, które stoją i będą stały do czasu aż 

nie zostanie uporządkowana sytuacja prawna, albo ich nie sprzedamy. Są zatem dwie kategorie 

lokali. W tych 900 lokalach wolnych są lokale, które mają różny sposób zadysponowania. Ponad 

400 to są te, które w przypadku gdyby były pieniądze na remont natychmiast po wykonaniu 

remontu znajdują swojego najemcę. Odrębną kwestia są mieszkania powyżej 80m
2
 w kamienicach, 

których nikt nie chce zasiedlić, ponieważ koszt ich utrzymania jest ponad siły przeciętnej rodziny, 

która ma prawo do otrzymania lokalu. Te lokale są przekierowywane do innego zadysponowania, 
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czyli do sprzedaży, czekają na podanie operatu szacunkowego i poprzez przetarg licytacyjny 

sprzedaż przez miasto. Niezależnie od tego jak to długo trwa z chwilą, gdy taki lokal jest wolny 

rodzi koszt dla KZGM, który musi go zabezpieczać. Jeśli jest we wspólnocie musi odprowadzać 

zobowiązania z tytułu tego, że jest to lokal miejski we wspólnocie. Zatem on generuje koszt a nie 

ma z tego tytułu przychodów. Pan Naczelnik odnosząc się do przedstawionej odpowiedzi na 

wniosek stwierdził, że gdyby te 3,6 nlm zł znalazło się w KZGM to wówczas można by 

wyremontować ponad 400 lokali, które przekazane zostały by mieszkańcom. Pan Naczelnik zwrócił 

uwagę na fakt, że każdy lokal socjalny, który miasto wyremontuje i wskaże osobom do niego 

uprawnionym nie generuje kosztów z tytułu odszkodowań, które miasto płaci z tytułu niewskazania 

lokalu socjalnego na potrzeby realizacji eksmisji.               

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan 

Jerzy FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie zmian budżetu miasta Katowice na 2015 rok, jednogłośnie - 8 głosów „za” - 

pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

 

Ad. 4.2. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym projekt uchwały Rady 

Miasta Katowice w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 

2015-2035. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ dodała, że w tym dokumencie 

znalazła się zmiana dotycząca projektu miękkiego Wzmacnianie systemu wsparcia osób w wieku 

senioralnym oraz ich środowiska rodzinnego. Projekt ten będzie realizowany latach 2016-2018. 

Koszt tego zadania to 3 813 000 zł. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w §2 znajduje się zapis: Dokonać 

zmiany limitów zobowiązań i kwot wydatków (…) nie ma tu zapisu dotyczącego wprowadzenia 

nowych zadań. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że wprowadzane są 

limity wydatków na określoną kwotę i w każdym zadaniu jest wpisane jaka kwota i w którym roku. 

Nowe zadanie zostało wykazane w załączniku 2a – zadania wprowadzane w roku bieżącym.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że nie zostało to jednak określone 

w treści uchwały. Gdyby zostało wprowadzone do treści uchwały byłoby bardziej czytelne. 

 

Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata KWAPISZ wyjaśniła, że zmiana WPF 

jest konstruowana w ten sposób, że dokonujemy aktualizacji prognozy. 

 

Skarbnik Miasta Katowice Pani Danuta KAMIŃSKA stwierdziła, że kolejna uchwała tego typu 

będzie miała już w treści sygnalizowane nowe zadanie.  

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan 

Jerzy FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2015-2035, 
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jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały. 

 

 

Ad. 4.3. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyznania pierwszeństwa 

w nabyciu 5 lokali użytkowych - garaży ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub 

oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. 

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 

najemcy 2 lokali użytkowych - garaży oraz dzierżawcy 3 nieruchomości zabudowanych garażami 

zwrócili się z wnioskami o ich nabycie. Dwa garaże objęte są umowami najmu zawartymi na czas 

nieokreślony i usytuowane są w budynku przy ul. Tysiąclecia 86, w którym funkcjonuje już 

Wspólnota Mieszkaniowa oraz na wydzielonej działce, w zespole 47 garaży przy ul. Ordona, 

w którym 45 garaży zostało już uwłaszczonych lub zbytych wraz ze sprzedażą lub oddaniem 

w użytkowanie wieczyste gruntu. Jeden garaż użytkowany jest na podstawie umowy dzierżawy 

zawartej z KZGM na czas określony tj. na okres 30 lat. Garaż ten usytuowany jest w zespole 

3 garaży przy ul. Wiosny Ludów. Ostatnie dwa garaże użytkowane są na podstawie umów 

dzierżawy zawartych na czas nieokreślony i wybudowane zostały ze środków własnych 

poprzedników prawnych dzierżawców na podstawie stosownych pozwoleń budowlanych. Garaże te 

usytuowane są w zespole 12 garaży przy ul. Przedwiośnie oraz w zespole 29 garaży przy ul. 

Mikusińskiego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami 

sprzedaż ww. lokali wymaga uzyskania zgody Rady Miasta Katowice w zakresie przyznania 

pierwszeństwa w nabyciu ich najemcom lub dzierżawcom. Wraz ze sprzedażą lokali nastąpi 

sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste udziałów w gruncie. Rada Miasta Katowice 

dotychczas, w świetle obowiązujących przepisów prawa w okresie od 26 lipca 2010 r. do 4 marca 

2015 r. podjęła już 18 uchwał w sprawie przyznania pierwszeństwa najemcom lub dzierżawcom 

w nabyciu 28 lokali użytkowych i 176 lokali użytkowych – garaży. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER stwierdził, że w załączniku do niniejszej 

uchwały nie zostało określone czy zbywany dzierżawę czy własność.  

 

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem Pani Małgorzata WÓJCIK wyjaśniła, że 

Rada Miasta udziela zgody na przyznanie pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, forma wynika 

z tytułu który jest na danej nieruchomości.  

 

Wobec braku dalszych pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan 

Jerzy FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie.  

 

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 5 lokali użytkowych - garaży ich najemcom 

lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów 

w gruncie, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt 

uchwały. 

 

 

Ad. 4.4. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER zwrócił się z prośbą o przedstawienie 

wyjaśnień do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie 

części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej 
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w Katowicach od Pani IR, Pana MR oraz Pani MR 

z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy 

ul. Modelarskiej. 

 

Naczelnik Wydziału Budynków i Dróg pan Roman BUŁA wyjaśnił, że sprawa dotyczy 

umorzenia zaległości niezasądzonych w łącznej kwocie 9.297,27 zł przysługującej od dłużników 

z tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach przy 

ul. Modelarskiej. Całkowita zaległość za ww. lokal wynosi 154.359,01 zł. Ze względu na 

występujące zaległości czynszowe KZGM w Katowicach wszczął procedurę windykacyjną 

w wyniku której uzyskano wyroki sadowe o eksmisję i zapłatę należności. W związku z wyrokiem 

o eksmisję Urząd Miasta Katowice w dniu 09.10.2013r. skierował ww. dłużników do zawarcia 

umowy najmu pomieszczenia tymczasowego. Umowa najmu ww. lokalu podpisana została w dniu 

21.10.2013r. Opłaty za jego używanie nie są regulowane na bieżąco i w związku z tym na dzień 

30.04.2015r. zaległość za lokal wynosi ogółem 2.801,62 zł. Dodatek mieszkaniowy, który był 

przyznany od 01.12.2013r. w wysokości 107,72 zł, został wstrzymany z dniem 28.02.2014r. 

z powodu braku wpłat różnicy pomiędzy wysokością czynszu, a przyznanym dodatkiem 

mieszkaniowym. W dniu 31.10.2013r. lokal przy ul. Modelarskiej został zdany protokołem 

zdawczoodbiorczym do OEB-1, a następnie w dniu 04.11.2013r. przekazany kartą lokalu do 

dyspozycji Urzędu Miasta Katowice. Ze względu na fakt, że prowadzone kilkukrotnie w stosunku 

do wszystkich zobowiązanych postępowania egzekucyjne okazały się bezskuteczne zachodzi 

uzasadnione przypuszczenie, iż skierowanie kolejnej sprawy o zapłatę na drogę postępowania 

sądowego narazi jedynie Zakład na poniesienie dodatkowych kosztów związanych z uzyskaniem 

orzeczenia sądowego, jak i z wystąpieniem na drogę postępowania egzekucyjnego. Wobec 

powyższego zachodzi przesłanka do umorzenia części zaległości niezasądzonych w kwocie 

9.300,28 zł  w oparciu o przywołany w podstawie prawnej pkt 3 art. 56 ust. 1 ustawy o finansach 

publicznych. Pozostała część wierzytelności obejmująca należności zasądzone będzie dochodzona 

przez KZGM na drodze postępowania egzekucyjnego.  

 

Wobec braku pytań i uwag ze strony Państwa Radnych, Przewodniczący Komisji Pan Jerzy 

FORAJTER poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie. 

  

Komisja Budżetu Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu 

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od Pani IR, Pana MR oraz Pani MR z 

tytułu korzystania z uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w Katowicach 

przy ul. Modelarskiej, jednogłośnie - 8 głosów „za” - pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 

projekt uchwały. 

 

 

Ad. 5. Korespondencja. 

 

 

Ad. 5.1. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER przedstawił zebranym odpowiedź na wnioski 

Komisji w zakresie kosztów utrzymania wolnych lokali stanowiących własność miasta Katowice 

oraz zintensyfikowania działań umożliwiających wyjście miasta ze współwłasności nieruchomości 

we wspólnotach mieszkaniowych.  

 

Komisja zapoznała się z treścią dokumentu i przyjęła go do wiadomości. 
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Ad. 6. Wolne wnioski. 

 

Wobec braku zgłoszeń w tym punkcie porządku posiedzenia Pan Przewodniczący stwierdził, iż 

porządek obrad Komisji w dniu dzisiejszym został wyczerpany.  

 

Przewodniczący Komisji Pan Jerzy FORAJTER podziękował Radnym za aktywność podczas 

obrad Komisji. Stronie prezydenckiej, przedstawicielom wydziałów za udzielanie wyczerpujących 

wyjaśnień w zakresie analizowanych zagadnień.  

 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

 

 

 

Protokołowała  

 

 

Katarzyna JAGLIŃSKA - KOŹLIK  

Przewodniczący 

Komisji Budżetu Miasta  

 

Jerzy FORAJTER 

 

 


